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انتخاب شرایط ساختگاهی مناسب با نوع خاك مطلوب طرح لرزه اي-1
 است ممکن سازه، به خاك ریدپ نسبت به بسته .می باشد محل خاك نوع و ساختگاهی شرایط سازه ها لرزه اي رفتار در کننده تعیین و مهم نکات از یکی

 ممکن خاك اشباع درجه و محل اكخ جنس به وابسته خاص شرایط در همچنین و .پذیرد انجام خاك توسط فیلتراسیون اینکه یا و شده تشدید سازه پاسخ هاي
.شد خواهند فاجعه باري خرابی هاي موجب خاك روانگرایی و سازه پاسخ هاي تشدید مورد دو هر .آید وجود به خاك در روانگرایی است

مشخص  تشدید لرزه اي تمامی ساختمان هاي یک محل
به دلیل وجود خاك نرم زیر فونداسیون

ل روانگرایی واژگونی و فرورفتن ساختمان در زمین به دلی
خاك ماسه اي زیر فونداسیون

ر داخل فرورفتن قابل مالحظه چندین ساختمان مجاور د
زمین به دلیل روانگرایی خاك ماسه اي

www.PBD.ir

1

www.PBD.ir www.PBD.ir



در مهندسی زلزله و طراحی ساختمان طالیی مفاهیم و فاکتورهاي

شریف کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی-مهندس قدرتی
 09303091405

Professional Building Designer (www.PBD.ir)

راهکارهاي مهم در کاهش نیاز لرزه اي در سازه هاي بتن آرمه

اجتناب در استفاده از جرم هاي غیرضروري در پیکربندي ساختمان-2
 طراحی فرضی مقدار از شتربی بسیار است ممکن اجرا در باشد طراحی داراي اگر یا و بوده قبلی طراحی بدون مواقع اکثر در غیرضروري جرم هاي از استفاده

 سقف پانچ باعث زلزله از عدب که است شده اجرا اولیو بیمارستان اول سقف در که می شود پرداخته باغچه اي از ناشی خرابی به زیر تصاویر در .گیرد انجام
  .است شده آن فروریزش و

باغچه اجرا شده در سقف اول بیمارستان هایت پانچ سقف در اثر تکان هاي ناشی از زلزله و در ن
گسیختگی آن

از حد باغچه فروریزش کلی سقف اول در اثر سنگینی بیش
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استفاده از پیکربندي ساده سازه اي با حداقل آثار پیچشی-3
 بهبود براي بنابراین .است ته گرف قرار تاثیر تحت شدت به حد، از بیش پیچش دلیل به ساختمان ها از بسیاري لرزه اي رفتار گذشته، زلزله هاي طی در

 مواقع از بسیاري در هرچند( اندرس حداقل به را پیچش ها این )پالن در سختی و جرم یکنواخت توزیع( ساختمان تقارن از اطمینان با می توان لرزه اي رفتار
 المان هاي در پیچش از ناشی مازاد  هايبرش براي ویژه اي محاسبات بایستی باشد ناپذیر اجتناب پیچش ها این که صورتی در .)است ناپذیر اجتناب پیچش

.گردد لحاظ ساختمان کل و سازه اي

آثار نامطلوب ناشی از پیچش

3

ناب ناپذیرخرابی هاي قابل مالحظه ناشی از عدم کنترل پیچش هاي اجت
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اجتناب از تغییرات ناگهانی مقاومت و سختی در ارتفاع ساختمان-4

 افزایش و نرژيا اتالف باعث پالستیک مفصل تشکیل و ارتجاعی فرا حوزه به ورود
 و است هودمش شده طراحی ساختمان چهار هر در مورد این .خواهدشد ساختمان شکل پذیري

 و خسارت یعتوز چگالی .دارند سهم زلزله از ناشی خسارت از زیاد یا کم مقدار به همگی
 مقاوم سیستم آن انرژي اتالف توان دهنده نشان ساختمان ارتفاع در خرابی یکنواختی

 باشد مالیم آن اتتغییر و بوده یکنواخت ساختمان اتفاع در چگالی این هرچقدر بود، خواهد
 اتالف داراي انساختم چهار هر اینکه وجود با پس .بود خواهد مطلوب شکل پذیري از نشان

 انرژي اتالف وانت داراي خرابی توزیع در غیریکنواخت چگالی دلیل به ولی هستند انرژي
.می باشند پایین بسیار

4

اومتی در ارتفاع ساختمانتمرکز خرابی در یک یا چندین طبقه به دلیل عدم پیوستگی سختی و مق

 توجه مهم نکته دو به بایستی ساختمان سختی و مقاومت ارتفاعی توزیع در
 و ناگهانی تغییرات عدم-2 مقاومت و سختی توزیع بودن پیوسته-1 :داشت

 تاثیر سختی و مقاومت موثر محل افقی جابجایی  .سختی و مقاومت در شدید
 از هره گیريب عدم .گذاشت خواهد سازه جانبی رفتار در نامطلوبی بسیار

 غییراتت داراي طبقات در خسارت و خرابی تمرکز سازه، کلی ظرفیت
.می باشد  هاییسازه چنین انتظار در که می باشد عواقبی جمله از ...و ناگهانی
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جلوگیري از تشکیل طبقه نرم-5

5
 بیشتر نرم طبقه کیلتش احتمال سازه ارتفاع در پالستیک مفاصل نامطلوب توزیع دلیل به

 بلکه نمی شود استفاده سازه جانبی ظرفیت حداکثر از تنها نه دلیل همین به و شد خواهد
 مفصل تیرها تمامی که است حالتی ایده آل شرایط .می گردد محدود بسیار نیز سازه شکل پذیري

 در ون  هاست و شود غیرخطی حوزه وارد اصلی ستون هاي پاي آخر مرحله در نهایت در و شده
 نخواهد قتصاديا توجیه مسکونی ساختمان هاي براي طرح این مشخصا .بمانند خطی طبقات
 کرد استفاده روبه رو کلش با مطابق ستون و تیر مکانیزم ترکیبی حالت از می توان ولی .داشت

.نگردد تشکیل نرم طبقه که شرطی به

یرصرفا مکانیزم ت بیمکانیزم ترکی تونصرفا مکانیزم س
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تامین مهارجانبی کافی براي کنترل دریفت از طریق افزایش سختی جانبی-6

6
 نترلک با .)بفرمایید مراجعه طراحی معیارهاي با رابطه در دقیقه اي 20 کلیپ به( می باشد سازه دریفت کنترل یا سختی معیار طراحی، پنج گانه معیارهاي از یکی
 شده کنترل سازه به وارده خسارات عمال و نبوده مخرب سازه ارتعاش هنگام در P-Δ آثار و شده تامین سازه براي مناسبی جانبی سختی طراحی، معیار این

 سختی سازه یسخت ماتریس در( .بود خواهد تیرها نهائی ابعاد کننده تعیین و بوده طرح بر حاکممعموال طراحی معیار این بتن آرمه سازه هاي در .بود خواهد
)دارد؟ ستون ابعاد افزایش از شتريبی تاثیر تیرها ابعاد افزایش دریفت، کنترل و سختی افزایش براي چرا حال می شود محاسبات وارد مستقیما ستون ها

تن آرمهآثار مخرب و نامطلوب در نتیجه عدم کنترل دریف سازه هاي ب ه دیوارهاي برشیاي بتن آرمه به وسیلتامین مهارجانبی کافی براي کنترل دریفت ساختمان 
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جلوگیري از ایجاد اختالل در رفتار جانبی سازه توسط اجزاي غیر سازه اي-7

7
 نظر مورد بخش صلبیت شود جادای آنها در غیرمحاسباتی تغییر سازه، رفتار بهبود فرض با و ندانسته اگر که دارند مشخص وظیفه اي سازه اي اجزاي از هرکدام

 جمله از .شد خواهد مورد عضو تاررف در اختالل موجب نهایتا که می شود، سبب را محاسباتی مقدار بر مازاد نیروي جذب و یافته افزایش ناخواسته صورت به
 تیرهاي کارگذاري یا و .می شود بار فاجعه خرابی هاي و کوتاه ستون تشکیل موجب که می باشد ستون ها از میانقاب ها فاصله رعایت عدم موارد این

.می شوند ستون کمر در عظیم لنگرهاي تخلیه باعث که است پله راه اجراي براي میان طبقه

ن میانقاب و ستونتشکیل ستون کوتاه به دلیل عدم رعایت فاصله مناسب بی راه پله  گسیختگی ستون از محل اتصال
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:اختمانتولید محتوي تخصصی مهندسی زلزله و طراحی ساختمان در کانال طراح حرفه اي س

.اهی دارندنکات مهم سازه اي که اغلب مهندسین در رابطه با مفاهیم آنها اطالعات ناکافی و یا بعضا اطالعات اشتب

.نکات مهمی که بر خالف استانداردهاي بین المللی در آئین نامه هاي داخلی فعلی پوشش داده نشده است

.نکات مهم و مفاهیم اساسی سازه اي که براي مدل سازي بندهاي آئین نامه در نرم افزار ضروري است

.نکات مهمی که نرم افزارهاي طراحی قابلیت انجام آن را نداشته و بایستی دستی کنترل شوند

.نکات مهم طراحی که براي عملیاتی شدن و اجرایی شدن طرح بایستی در نظر گرفته شود

.نکات مهمی که اغلب در آئین نامه و استانداردها گنگ و نامعلوم می باشد

  https://t.me/PBD_irتلگرام و صفحه اینستاگرام آدرس کانال: براي حرفه اي شدن به ما بپیوندید
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برخی از مقاالت طالئی منتشر شده در کانال طراح حرفه اي ساختمان

  https://t.me/PBD_irتمامی این مقاالت به صورت کامل در کانال طراح حرفه اي ساختمان موجود است 
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